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�شاهم �لفر�س ب�شكل ملحوظ يف تنمية �لت�شوف وح�شتهم يف ن�شر �لت�شيع ال 
يف  �لفرن�شي  �لباحث   ،)Henry Corbin( كوربن  هرنی  في�شف  نكر�نها،  ميكن 
جمال �لت�شوف �لعالقة بني �الإير�نيني و�لت�شوف قائاًل: »يبدو �أّن لكل �إير�ين جينات 
من  كبريً�  حيزً�  �الإير�ين  بالبعد  و�لت�شيع  �لت�شوف  ياأخذ  هنا  من  دمه«.  يف  �شوفية 

�الهتمام لدی �لباحثني �لذين ينوون در��شة عالقة �لت�شوف بالت�شيع. 

�إّن �إحدی �أهم �أ�شعب �الأ�شئلة�الإجابات �لتي تتطلب �الإجابة تدور حول مو�شوع 
�لعالقة  تثريها هذه  �لتي  �لت�شاوؤالت  �لكثري من  بالت�شيع فهنالك  �لت�شوف وعالقته 
�لتي كان قد طرحها �لكثري من �مل�شت�شرقني و�شكك معظمهم يف جذور �لت�شوف �لتي 
يرجعها �لبع�س �إلى �لدين �الإ�شالمي و�إلى �ملذهب �ل�شيعي حتديدً�، وي�شتدلون بذلك 
لعدم وجود ن�شو�س تاريخية تربط �لت�شوف باالإ�شالم، من هذ� �ملنطلق يذهب هوؤالء 
�إلى �أّن �لت�شوف �شبق �الإ�شالم ب�شنو�ت عدة، و�أرجعها �لعدد �الآخر من �ملخت�شني �إلى 

فرت�ت �شبقت �الإ�شالم و�لت�شيع بقرون. 

�لذي يعيد لالأذهان عالقة �لت�شوف بالت�شيع هو �لتف�شري �ملتد�ول لدی �ل�شيعة 
و�ل�شوفيني على حد �شو�ء؛ وهو باأن للدين ظاهرً� وباطنًا، فالظاهر هو �ملتبادل من 
خالل �لن�شو�س و�لذي يفهمه �لعامة، و�أما �لباطن فهو عند �أهل �لعلم �حلقيقي و�ملر�د 
بالعلم �حلقيقي للن�س �لذي ال يفهمه وال يعلمه �إال �الأئمة �أو �الأولياء من هنا يرجع 
بني  فمن  �ل�شيعية  �الإ�شالمية  �لهوية  �إلى  �لت�شوف  �الإ�شالميني  �لباحثني  من  �لكثري 
�لباحثني �لذين �أرجعو� هذ� �لربط هو �لباحث �الإير�ين يف جمال �لت�شوف و�لعرفان 
�لدكتور ح�شني ن�شر، فيوؤكد �أّن للت�شوف عالقة ال ميكن نكر�نها بالرت�ث �الإ�شالمي، 
رغم �أّن تلك �لعالقة و��شحة و�شوح �ل�شم�س، �إاّل �أّن هنالك نقاط غام�شة ت�شوب هذه 

�لعالقة، وهناك �لكثري من عالمات �ال�شتفهام �لتي تلتف حول هذه �لعالقة .

ي�شف �لباحث ح�شني ن�شر عالقة �لت�شوف بالدين �الإ�شالمي ككل، و�ملذهبني 
ني و�ل�شيعي، فيقول: »�إّن �لدين �الإ�شالمي �لذي ينق�شم يف هيكليته �إلى �ملذهب  �ل�شُّ
للدين  �الأفقية  �لهيكلية  ت�شكل  �حلالة  والأن هذه  زمن،  منذ  �ل�شيعي  و�ملذهب  ني  �ل�شُّ
�الإ�شالمي، فاإن هنالك حالة �أخری ينق�شم �لدين �الإ�شالمي �إثرها �إلى حالة عمودية 
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�إلى �لباطن، �لذي ي�شتويل على �لتف�شري�ت يف �ملذهب �ل�شني مبا  يف تف�شري �لن�س 
حتمل �لكلمة من معنى. و�أما �لبعد �لظاهري و�لباطني فيلقي بظالله على �ملذهب 
�ل�شيعي ب�شكل عام«. والأن تطابق عقيدة �لت�شيع مع معتقد �لت�شوف يف ق�شية �لعلم 
�لباطني تبدو للمتتبع يف �لوهلة �الأولى كاأنهما مذهب و�حد ال ف�شل بينهما من هنا 

�قرتن ��شم �لت�شوف بالت�شيع)1(.

على  تقت�شر  ال  و�لت�شوف  �لت�شيع  بني  �لعالقة  �أّن  �إلى  ن�شر  ح�شني  وي�شري 
�أبي طالب كرم �هلل. وح�شب  بن  �لر�بع علي  وتقدي�س �شخ�شية �خلليفة  �ملعتقد�ت، 
�أن ذلك ال يحتم علينا  �إال  �لت�شيع و�لت�شوف  �لكثري من �ال�شرت�كات بني  بل هنالك 
�إلى �لت�شيع  �أننا ميكن �أن ننظر  �أو فرعا من �الآخر، �إال  �عتبار �الثنني مذهبا و�حد� 
على �أنه �شريعة مثل بقية �ملذ�هب �الإ�شالمية ولكن �لت�شوف طريقة ويفتقر لل�شريعة 

�أو �لفقه)2(.

كما ي�شري ن�شر �إلى �أن �لتقريب بني مر�كز دينية تابعة للت�شيع و�لت�شوف بد�أ 
»م�شارق  كتاب  موؤلف  بر�شي  مثل حافظ رجب  �أ�شخا�س  قبل  من  �لتا�شع؛  �لقرن  يف 
�الأنو�ر«، و�بن �أبي جمهور �شاحب كتاب »�ملجلي«، وكمال �لدين ح�شني بن علي �مللقب 
بو�عظ كا�شفي، �لذي يعترب موؤلفًا للكثري من �لكتب حول �لعقائد �ل�شيعية و�ل�شوفية 
مثل »رو�شة �ل�شهد�ء«. كما �أننا ال ميكن �نكار �ل�شد و�جلذب بني �بن عربي من جهة، 
و�لت�شيع من جهة �أخری، وما ح�شل من دمج الأر�ئه و�لعرفان �ل�شيعي كما �أن هنالك 
�شعد  وهم:  �الإطار  هذ�  يف  �إ�شهامات  لديهم  �لذين  �ل�شيعة،  لل�شوفيني  كبريً�  عددً� 
�لدين حمويه، عبد�لرز�ق كا�شاين، �بن تركه  �شيد حيدر �آملي، �بن �أبي جمهوری، 
ومال �شدر� �لذي تاأثر كثريً� بفكر و �آر�ء �بن عربي. �أ�شف �إلى ذلك بع�س �حلركات 
�مل�شع�شعيون   ، »�حلروفيون  �أمثال  بالت�شوف  ��شمها  �رتبط  �لتي  �لغالية  �ل�شيعية 
وغريهم    من �حلركات �لتي ترعرعت يف بيئة �شيعية �شرفة ولعبت دورً� رياديًا يف 

�لنه�شة �ل�شيعية �ل�شوفية ». 

)1( �لدكتور ح�شني ن�شر، عالقة �لت�شيع بالت�شوف، كتاب:
)Living Sufism( ،Nasr، Seyyed Hossein Living Sufism، London، Unwin، Paperbacks، 1980 /pp 105 89

)2( �مل�شدر نف�شه. 
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يف �إير�ن �ليوم هنالك ثالثة فرق خمتلفة تنتمي لل�شوفية، �الأولى مت�شكلة من 
للت�شوف يف  قريبة  فرقة  وهي  »�لذهبية«،  �أو  �للهي«  »نعمت  �شل�شلة  وهي  �ل�شوفيني 
�لتي  �لثانية  �ل�شوفية  و�ل�شل�شلة  �شيعية.  �لرئي�شية  معتقد�تها  لكن  �ل�شني،  �ملذهب 
�لطريقة يف  ووجهاء  �شيوخ  لديها  كما  و�شو�مع  �أديرة  لديها  لكن  ت�شكاًل،  �أقل  تعترب 
لديها  لي�س  �لتي  �لثالثة،  و�أما  »�شويف«.  �أي  »دروي�س«،  عام  با�شم  تعرف  وهي  �إير�ن 
�لنبي خ�شر عليه  �أتباع  �أنهم  �أنف�شهم على  �أتباعها يعرفون  �إليها لكن  �شيوخ يدعون 

�ل�شالم �أو �لطريقة »�الأوي�شية«، كما يحبذ �أن ي�شمي هوؤالء �أنف�شهم بهذ� �ال�شم .

التصوف في إيران

�قرتن �لت�شوف �الإير�ين يف �لتاريخ بالثور�ت ومناه�شة �حلكم، فحتى �ليوم 
ُيعّرف �لرت�ث �الإير�ين �لت�شوف بـ »عيار �أو لوطي« ن�شبة ملا قام به هوؤالء من ثور�ت 
وم�شاندة للمظلوم، ومو�قف مناه�شة للحكومات. فقد �أخذ �ملد �ل�شويف يف �لنمو يف 
�ل�شويف  للحكم  �أ�ش�شت  �لتي  �ل�شفوية  عهد  حتى  و��شتمر  �لتيمورية،  �ل�شاللة  عهد 
�ل�شيعي ب�شورة ر�شمية الأول مرة يف تاريخ �إير�ن �ل�شيا�شي، فقد مر �لت�شوف �ل�شيعي 
بفرت�ت من �لثور�ت �الجتماعية، حيث ظهر �ل�شيخ خليفة �ملازندر�ين �لعام 736 هـ، 
كما ح�شل يف ثورة �ل�شيخ ح�شن �جلوري �لعام 743 هـ، و�لتي �أدت لثورة »�شربد�رن« 
قو�م �لدين  مري  قادها  �إير�ن  �شمال  مازندر�ن  ل�شاد�ت  ثورة  وهناك  خر��شان،  يف 
مرع�شي، و�لثورة �حلروفية لل�شيخ ف�شل �هلل حرويف �أ�شرت�بادي �شد �حلكم �لتيموري.

�ملنهج  يف  �الثنني  �ختالف  رغم  و�حلكمة،  �لعرفان  �شفة  للت�شوف  كان  كما 
و�الأدو�ت، فقد ظهر فال�شفة كبار ربطو� بني �لفكر و�لت�شرف �ل�شويف على �أ�شا�س 
�لنهج �لعرفاين من �أمثال: �شهاب  �لدين عمر �شهروردی، و�شيخ �شعد �لدين حمويه، 
و�شدر �لدين قونيوی، ومال �شدر� ، فتعترب موؤلفات هوؤالء يف �لعرفان �ل�شويف م�شدرً� 
وركيزة للعرفان �ل�شيعي، وقد ��شتمر �لو�شع �ل�شويف يف �الزدهار حتى �لعهد �ل�شفوي 

ثم و�جه �النحطاط يف �لع�شر �لقجري.

�ملخت�س  �الإير�ين،  و�ملوؤرخ  �لباحث  كوب  زرين  �حل�شني  عبد  �لدكتور  يری 
بالت�شوف و�لت�شيع �الإير�ين: �أنَّ ��شم �لت�شوف �رتبط يف �إير�ن قبل �الإ�شالم ب�شبب 
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وجود �أديان قدمية قبل وبعد �الإ�شالم؛ مثل »�لزر�د�شتية«، »�ملانوية«،«�ملزدكية«، وهي 
نابعة من �لفكر �ل�شويف و�لعرفاين �إ�شافة �إلى �لفكر �لفل�شفي، ومن هنا باتت �إير�ن 
بعد �الإ�شالم مهد �لت�شوف �لذي �أ�شبح يطلق عليه �لت�شوف �الإ�شالمي، �أو �لت�شوف 
بالفكر  �الأحو�ز  يف  تنت�شر  وهي  »�ل�شابئة«  مثل  �أديان  وتاأثرت  �أثرت  وقد  �ل�شيعي. 
قدمية  فار�شية  عرفانية  فكرة  وهي  �ملجو�شية  وكذلك  �ل�شويف،  �لتوجه  ذو  �ملانوي 
�أثرً� بالغًا على �لت�شيع �لذي و�شلنا �ليوم بحلته �ملمزوجة  مرتبطة بالت�شوف تركت 

بالت�شوف)3(.

عالقة التشيع بالتصوف في إيران

ق،   650 �ل�شنة  �ملتوفى  �جلوينى،  حمويه  ح�شن  بن  حممد  �لدين  �شعد  يعترب 
موؤلف كتاب »�شجنجل �الأرو�ح« و »حمبوب �الأولياء«، وجنله �شدر�لدين �إبر�هيم بن 
�شعد �لدين، �ملتوفى �ل�شنة 721 ق، موؤلف كتاب »فر�ئد �ل�شمطني فى ف�شائل �ملرت�شى 
�ل�شيعي،  �لت�شوف  تاأريخ  مر  على  �ل�شخ�شيات  �أكرث  بني  من  و�ل�شبطني«،  و�لبتول 
�لذين لعبو� دورً� هامًا يف �إن�شاء هذ� �لنوع من �لت�شوف �لذي يو�شف بال�شيعي. ومن 
بني �لفرق �ل�شيعية �لتي كانت ذ�ت توجه �شويف �أكرث من غريها هي: �لفرقة �لباطنية، 

و�الإ�شماعيلية و�لغو�يل �ل�شيعية �الأخری يف �ل�شيعة �الإثنى ع�شرية. 

�إن حماولة �لربط �لوثيق بني �لت�شوف و�لت�شيع على �أ�شا�س �لت�شابه؛ في�شتند 
فيه هوؤالء �إلى �لت�شابه بني �الثنني يف �الإمامة و�لقطبية، �لع�شمة و�حلفظ، �ملهدوية، 
زيارة �الأولياء فقد طرح �أحمد �أمني يف كتابه »�شحى �الإ�شالم« فكرة �ملهدوية، موظفًا 
�إياها يف خدمة �لفكر �ل�شويف، كما ذهب كامل م�شطفى �ل�شيبي يف كتابه »�ل�شلة 
قبور  وزيارة  و�ل�شفاعة  �لع�شمة  بفكرة  �لت�شوف  ربط  �إلى  و�لت�شيع«،  �لت�شوف  بني 

�الأولياء عند �ل�شيعة)4(.

ويخ�شون   - و�لت�شيع  �لت�شوف  بني  �لعالقة  ق�شية  يف  �لباحثني  معظم  يری 
ويهدفان  تقريبًا،  و�حد  �أ�شل  ينبعان من  �الثنني  �أنَّ  �الإثنى ع�شرية-  �ل�شيعة  بالذكر 

)3( ت�شوف �إير�ين در منظر تاريخي �آن،عبد �حل�شني زرينكوب، �س59.

)4( كامل م�شطفى �ل�شيبي، �لكتاب �ل�شلة بني �لت�شوف و�لت�شيع .
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يف �لنهاية �إلى غاية و�حدة، وي�شرتكان يف عامة �لعقائد و�لطقو�س �لتي ينتحلها كل 
منهما، لكن �لباحث �الإير�ين �شعيد نفي�شي يری خالف ذلك يف كتابه »منبع �لت�شوف 

يف �إير�ن« بالفار�شية )�شرج�شمه ت�شوف در �إير�ن()5(.

�إير�ن قبل  �لتي دخلت  �أّن �ملعتقد�ت �لبوذية،  �إلى   لقد ��شار �لباحث �ملذكور 
�الإ�شالم، �متزجت باملعتقد �ل�شويف بعد دخول �الإ�شالم �إلى �إير�ن، فكانت �ل�شعوبية 
�حلركة �ملناه�شة لفتح �الإ�شالم الإير�ن، وهي حركة �شوفية يقودها �لفر�س، فظهرت 
هذه �حلركة متاأثرة بالنهج �لفكري للت�شوف، وهي حتت تاأثري �لفكر �لبوذي فكان 
رو�د �لت�شوف �آنذ�ك جماعة تعرف بـ«�شاحب �لزجن«، �أتباع علي بن حممد، �إذ يری 
�لباحث �أّن هذ� �لنمط من �لتفكري قد دخل �لفكر �ل�شويف زمن �حلكم �ل�شا�شاين يف 
�لعر�ق، و�شبه �جلزيرة �لعربية ب�شورة جمموعة من �لزهاد و�لن�شاك. و�أما بالن�شبة 
�لبالد،  تلك  يف  لهم  ودير  �شو�مع  بت�شييد  هوؤالء  قام  فقد  �الإ�شالم  بعد  ما  ملرحلة 
�ملت�شوفة  �أطلق عليهم �شفة  وقد  و�لزهد،  �لدنيا  ترك  ينطوي على  �شلوكًا  ومار�شو� 
�لفار�شية  �لقيم  فكانت  �خلا�س.  لونها  �الإير�نية  لل�شوفية  لكن  �لوقت.  ذلك  منذ 
حتكم هذ� �لنوع من �لت�شوف على خالف �لت�شوف �لعربي، �لذي كان يهيمن عليه 
هنا  فمن  �الإ�شر�ئيليات(.  وحتى  �لبلوتون  �أي  )�الأفالطونيون �جلدد  �ليوناين  �لنهج 
�إلى ثالثة مناهج وهي: ت�شوف �لعر�ق و�جلزيرة �لعربية  �أن نق�ّشم �لت�شوف  يجب 
)يتبع هذ� �لنهج تعاليم �لن�شاری �لن�شطوريني و�ليعقوبيني و�ل�شابئة(، و�لت�شوف 
�الإير�ين )يتاأثر بتعاليم �لت�شوف �لهندي �لزر�د�شتي و�لبوذي(، و�لت�شوف �مل�شري 
�ملدر�شة  وفال�شفة  �الأفالطونيني  تعاليم  و�الأندل�شي)يتبع  �لعربي  و�ملغرب  و�ل�شامي 

�الإ�شكندر�نية()6(. 

ت�شمية  عليه  نطلق  �أن  ميكننا  �لذي  �الإير�ين،  �لت�شوف  هو  بحثنا  �هتمام  �إن 
�لدين  مع  مبزيج  �لقدمية  �لبوذية  تر�ث  من  ُيعّد  تقدم  ومثلما  �ل�شرقي،  �لت�شوف 
�لت�شوف  هذ�  رو�د  فمن  �الإير�ين،  �لت�شوف  منبع  بلخ  منطقة  فكانت  �الإ�شالمي، 
هناك: �أبو ��شحق �إبر�هيم بن �أدهم بن �شليمان بن من�شور �لبلخي، �ملتوفى �ل�شنة 

)5( �شعيد نفي�شي، منبع �لت�شوف يف �إير�ن، ( بالفار�شية )�شرج�شمه ت�شوف در �إير�ن(�س 95.

)6( �مل�شدر نف�شه. 
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161 �أو 162 �أو 166 هجرية، و�أبوعلى �شقيق بن �إبر�هيم �لبلخي، �ملتوفى �ل�شنة 174 
هجرية، و�أبوعبد �لرحمن حامت بن عنو�ن �الأ�شم �مللقب بحامت �الأ�شم �ملتوفى �ل�شنة 
و�لبوذي  �ملانوي  �لفكر  من  مزيج  هو  هوؤالء  �أبدعه  �لذي  و�لت�شوف  هجرية،   237

بالنهج �الإ�شالمي �ل�شيعي.

�أن  وهو  نفي�شي،  �شعيد  �لباحث  �إليه  ذهب  ما  خالف  �لبع�س  يعتقد  حني  يف 
�لت�شوف �الإير�ين يختلف كثريً� عن �لت�شوف �الإ�شالمي، ب�شبب ما يوجد من خالف 
كبري يف �ملعتقد�ت و�لتعاليم، �لتي يتبناها �الأخري، فقد جاء يف كتاب »ك�شف �ملحجوب« 
لـ جاليل �لهويجري«،  وهو من �أو�ئل �لكتب �ل�شوفية �لتي تعترب �أّن �لت�شوف �الإير�ين 
�لفكر  بها  يتمتع  �لتي  �لكتاب �خل�شائ�س  وي�شرد  �لقدمي،  �لفار�شي  �لفكر  �إلى  يعود 
�إليه �لفكر �ل�شويف �الإ�شالمي، كما يوؤكد �شاحب  �ل�شويف �الإير�ين، وهذ� ما يفتقر 
من  ذكر  ما  خالل  و�الإ�شالمي  �الإير�ين  �لت�شوف  بني  �لتفريق  ميكننا  �أنه  �لكتاب 

خ�شائ�س لكل من �لفرقتني.

�أما كتاب »حكمة �الإ�شر�ق« لل�شهروردي ففيه ما يظهر من خالف بني �لت�شوف 
�الإطار  هذ�  ففي  �الإ�شالمي  و�لت�شوف  �الإير�ين،  بالت�شوف  يعرف  ما  �أو  �ل�شيعي، 
 )7( �الإ�شالم«  �ملعروف يف كتابه »�لزهد و�لت�شوف يف  �مل�شت�شرق  ي�شف غولد �شيهر 
في�شري �إلى هذ� �خلالف بقوله: »يت�شف �لزهد و�لت�شوف �الإ�شالمي ب�شفات خا�شة، 
حيث ال ميكن دجمها ببقية �أ�شكال �لت�شوف مثل �لت�شوف �الإير�ين ، حيث ال ميكن 
�أن نقوم بتعريف �أ�شحاب �ل�شفا على �شبيل �ملثال على �أنها مدر�شة �إير�نية كما هو 
�حلال بالن�شبة ملدر�شة »�ل�شيخ �أبو�شعيد« �ل�شوفية �الإير�نية ودجمها ببقية �ملد�ر�س 
�ل�شوفية فال توجد مقارنة بينهما كما ال مقارنة بني �ملدر�شة �الإ�شالمية و�الإير�نية 

للت�شوف وذلك ب�شبب ما لالثنني من �شفات خمتلفة«.

كما �أّن �لبع�س ي�شري �إلى �لفرق �ل�شا�شع بني �لت�شوف من جهة و�لعرفان من 
على  نفي�شي،  بينهم  �إير�ن، من  �ل�شيعة يف  �لباحثني  �لكثري من  وي�شر  �أخری،  جهة 
�لفكرية،  �لنو�حي  يخ�س  �لعرفان  الأن  و�لعرفان،  �لت�شوف  بني  عالقة  وجود  عدم 

)7( غولد �شيهر« �مل�شت�شرق �ملعروف يف كتابه »�لزهد و�لت�شوف يف �الإ�شالم«
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بينما �لت�شوف يخت�س بالناحية �الجتماعية، كما �أن �لعرفان نظري قائم على �لفكر 
و�لك�شف �الإ�شر�قي، �أما �لت�شوف فعملي قائم على �لت�شفية و�تباع �لطريقة، وهذ� ما 

ال يقبله �لبع�س من �لباحثني. 

�أ�شماء تطلق على  �ل�شيبي، وهو ي�شل من خالل  �لدكتور كامل م�شطفى  �أما 
�أن  �إلى  و�لت�شيع«  �لت�شوف  »�ل�شلة بني  كتابه  بالت�شيع، في�شري يف  �لت�شوف ب�شلتها 
�شارت  قد  �ل�شوف  عن  ب�شدورها  �ملحدثون  �لباحثون  قطع  �لتي  »�شويف«،  كلمة 
�أواًل.  �لكلمة  هذه  ظهرت  حيث  نف�شها  �لكوفة  زهاد  عم  قد  �ل�شوف  الأن  كذلك. 
�لكوفة،  بيئة  نبع من  لب�س �ل�شوف قد  �أن  ور�أينا  �لت�شوف من �ل�شوف.  ��شتق  وقد 
�أو بالقلب ملن  �أو بالقول  �لتي عرف مت�شكها بالت�شيع، ومعار�شتها، وحربها بال�شيف 
كان  �الأولى  �أ�شوله  �لت�شوف يف  باأن  يقطع  -�إذ� �شح-  وذلك  �لعلويني.  باالأئمة  نكل 
نظرً�  �أنه  �ل�شيعي،  �ملذهب  جمال  يف  �لباحثني،  من  �لبع�س  يری  بالت�شيع«.  مت�شاًل 
�لتغلغل يف  �لت�شوف من  يتمكن  لذلك مل  �الإير�ين   للت�شوف  �ل�شيعة  �أئمة  ملعار�شة 
�إلى كالم ماأثور عن عبد �هلل �الأن�شاري حيث يقول:  �لت�شيع، وي�شتند هوؤالء بقولهم 
�أتباع  من  �ثنني  �شوی  هوؤالء  بني  من  يكن  مل  عليهم،  تعرفت  �شويف  �ألفي  بني  »من 
قام  �إير�ن  يف  �ل�شفوية  �حلكومة  جميء  بعد  لكن  )�ل�شيعي(«.  �لر�ف�شي  �ملذهب 
�ل�شفويون- وهم يوؤمنون باملذهب �ل�شويف للعمل على تركيز دولتهم- برتكيز على 
�الإير�ين عبد �حل�شني  �ملوؤرخ  �الإطار  قال يف هذ�  نف�شه.  �لوق  و�لت�شوف يف  �لت�شيع 
زرين كوب : �أّنه قد »عمل �حلكم �ل�شفوي على تركيز حكمه من خالل �ال�شتناد على 
�لت�شيع، و�إبقاء �لت�شوف �لركيزة �لثانية يف حكمهم، وذلك عرب حكمهم �لثوري �لذي 
�متزج بالت�شيع من ناحية، وبال�شوف من ناحية �أخری �أثناء فرتة حكمهم كلها، وبعد 
�أقاليم  نحو  ميالدية(   1722 �إلى   1501 من  �لبالد  )حكمو�  �ل�شفوي  �حلكم  تو�شع 
جماورة وما تاله من �نت�شار للمذهب �ل�شيعي جر�ء ذلك �لتو�شع يف مناطق جماورة 
دخلت �لفرق �ل�شوفية يف �ملذهب �ل�شيعي، و�أعلنت ت�شيعها رغم مو�قف �شاه عبا�س 
�ملناه�شة للت�شوف، و�لتي عمل على �إ�شعاف �لت�شوف وتعزيز �لت�شيع لكن �لت�شوف 

بقى ركيزة من ركائز �حلكم �ل�شيعي يف �إير�ن)8( .

)8( كوب عبد�حل�شني.�لت�شوف يف �إير�ن، �نت�شار�ت �أمري كبري.�لطبعة �خلام�شة 1369 �س 230.
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على رغم مما قيل عن عالقة �لت�شيع بالت�شوف �إال �أن �لعديد من �لباحثني، 
�لذين ي�شرون على بر�ءة �لت�شيع من �لت�شوف، يلقون �للوم يف ما ح�شل على بع�س 
�أ�ش�شها  قد  كان  و�لتي  �ملذهب،  هذ�  على  حت�شب  و�لتي  �ل�شيعة،  من  �لغالية  �لفرق 
من�شور  بن  ح�شني  بينهم  من  �لهند  عرب  �لبالد  �إلى  �لت�شوف  �أدخلو�  قد  �أ�شخا�س 
�حلالج، و�أنه موؤ�ش�س �إحدی �لفرق �ل�شوفية، �أو بابا يادغار وهو �أحد رموز فرقة »�أهل 

�حلق«. 

�ل�شفويني؛  جميء  قبل  �لت�شيع  على  �ل�شوفية  �لتاأثري�ت  من  �لعديد  هنالك 
�ملغول وما تالهم من ممالك مثل  �ل�شفوية يف عهد �حلكام  �لطريقة  ل�شيوخ  فكان 

�الإيلخانية و�لفرتة �لتيمورية.

يری �لباحث يف �لفرق �ل�شوفية يو�شف متويل، يف جملة »�الأبحاث �ل�شوفية 
�أ�ش�س حكومة  �لذي  نوعه  �الأول من  يعترب  �إير�ن  �ل�شفوي يف  �أّن �حلكم  و�ل�شيعية«، 
توفق بني �ملذهب �ل�شيعي و�ل�شويف؛ فقد كان �لعن�شر�ن يلعبان دورً� هامًا يف خمتلف 
يف  �لرئي�شية  �اليدولوجيا  فالت�شيع  و�لعقائدية،  و�القت�شادية  �لع�شكرية  �الأ�شعدة 
�حلكم �ل�شفوي. هذ� �الأمر �أحدث تغيري� جذريا يف �ملجتمع �الإير�ين �آنذ�ك، حيث 
�إير�ن.  للحكم �جلديد يف  لينظرو�  �إير�ن،  بلبنان  �شيعة من جبل عامل  دخل علماء 
�أما ب�شاأن �لبعد �لثاين يف �حلكم، �أال وهو �لبعد �ل�شويف، �لذي يعترب �لركيزة �لثانية 
لل�شالطني �ل�شفويني يف �حلكم، فللت�شوف دور هام يف �حلياة �ل�شفوية الأن �حلكام 
�ل�شفويني كانو� �شوفيني قبل �أن ي�شبحو� موؤدجلني بالعقيدة �ل�شيعية رغم �أن �حلكم 
�ل�شفوي مل يكن على وترية و�حدة يف �لتعامل مع �لت�شوف لكن ال ميكننا جتاهل دوره 

يف �أبعاد �حلكم �ل�شفوي )9(.

)9( Study on shiism and Sufism places in safavids policyـ 

�لكاتب: يو�شف متويل حقيقي �لعدد 11جملة �أبحاث تاريخية ت�شدر باالإجنليزية. 
ملخ�س �لبحث:

Safavids were the first Iran's government )kingdom( who could made an Importand and useful 
combination between shi ism and safism and setup thir government an it. These two important 
elements had a determining role in different political issues such as، military، economic، religious 
and in all their government aspects shiism as the most important thought of safavids government 
made wide changes in Iran sociely. Although safavids kings religious behaviors with shiism and the 
scholars weren’t the same ،like dismiss . of fagraup of Iranian shiit scholars and Invitation of scholars 
jibah Amel in lebonan JiB ALAMEL scholers tried toset up the Ideas of shiit government in Iran. But 
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�حلكم  �أثناء  �ل�شويف  �لفكر  �زدهر  �إير�ن  يف  �ل�شفوي  �حلكم  زو�ل  بعد 
ظهرت  فقد  م(   1924-1779( عام  مائتي  حو�يل  �إير�ن  حكمو�  �لذين  �لقجاريني، 
هذه  يف  �ل�شيعي،  باملذهب  ممزوجة  �أ�شا�شًا  هي  �لتي  �ل�شوفية  �لفرق  من  �لعديد 
�لتي ن�شطت يف هذه �لفرتة هي: »نعمت  �أهم �لفرق �ل�شوفية  �لفرتة حتديدً�، فمن 
�للهي غونابادي، �شفي علي�شاهي، مون�س علي�شاهي، منورعلي�شاهي، كوثر علي�شاهي، 
�لقدمي  �ل�شويف  �لفكر  تعترب مزيجًا بني  �لتي  �ل�شوفية  �لفرق  و غريها من  �أوي�شية 
�لـ  مثل:  مندثرة  كانت  فرقًا  �ل�شوفيني  من  �لبع�س  �أحيى  كما  �الإ�شالمي  و�لفكر 
»خاك�شارية، ذهبية و �لقادريه ». و ظهرت فرق جديدة وهي عرفت فيما بعد على �أنها 
�أديان لكنها يف �لو�قع طو�ئف �شوفية ممزوجة باملذهب �ل�شيعي من �أمثال �لـ »�لبابية 

و �لبهائية)10(.

تاأ�ش�شت  »�مل�شع�شعية«،  تدعى  �الأحو�ز حركة  �إقليم  تلك �حلقبة ظهرت يف  يف 
على يد حممد بن فالح )866 هـ(، كان فالح يف بد�ية �ملطاف ذو توجهات �شوفية 
خالل  من  حركته  ت�شيي�س  من  متكن  فرتة  وبعد  �لغايل،  �ل�شيعي  بالفكر  ممزوجة 
تاأ�شي�س دولة �مل�شع�شعية �لتي حكمت �إقليم �الأحو�ز، وجنوب �لعر�ق لفرتة من �لزمن 

لكنها �أ�شقطت على يد موؤ�ش�س �ل�شفوية �شاه �إ�شماعيل �ل�شفوي«)11(.

ي�شري �لدكتور حاج نورعلي تابنده، وهو من رموز �ل�شل�شلة �لغونابادية باإير�ن، 
�أّن  �إلى  و�لعرفان«  و�لت�شوف  »�لت�شيع  عنو�ن  حتت  له  كتاب  يف  �لر�هن،  �لوقت  يف 

soon they understonded that the main point in their invidatian was to firm the polidical life of shi 
it kings. 
Though they never stoped trying to gain control over palidical power and they could gain power 
during some weals safavid kings. 
The net wery important element in safavid king power after shi ism was Sufism. Befor safavids use shi 
ism for their political aims they were sufi. And after that they tried to gain material power through 
Sufism thoughts and it got faster whe timur )goorlcani( sat free a group of ttoman )osmanlis( slaves 
to khoeh ali. Safavid sufies whom absolutely obeyed their masters were the most important weapon 
for safavids in gaining power. Although some times after safavid dynasty sat up، the ill_use of some 
suflism radical thought caused tensions between safavid kings and sufids. To solve and decrease 
these ten sions safavid rulers decreased their connections with masters and that in long term causes 
the weakness of sufids and consguently caused the weakness of safavids 

)10( ها�شم معروف �حل�شني، �لت�شوف و�لت�شيع، �آ�شتان قد�س ر�شوی، �لطبعة �لثانية �س 113. 

)11( 487-89؛ �شو�شرتی، 395/2-396؛ کسروی، 15-51؛ مز�ئوی، 71-67(
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ويجعل  بينها  ما  يفرق  و�لت�شوف،  و�لعرفان  لل�شيعة  �لكثري من �خل�شو�شية  هنالك 
لهما  و�لعرفان  و�لت�شيع  فالت�شوف  و�الأحكام،  للحياة  بالنظر  �خلا�شة  طريقته  لكل 

م�شالك متعددة ال ينبغي علينا دجمها ببع�س«.

وعلى �لرغم من ذلك يوؤكد �لباحثون �أّن �لعرفان �الإ�شالمي يطلق عليه عرفانًا 
عندما يتناول �ل�شوؤون �لثقافية و�لنظرية للم�شائل �حلياتية؛ وعندما يتطرق لل�شوؤون 
�الجتماعية يطلق عليه ت�شوفًا، و�لعرفان و�لت�شوف لي�شا �ُشَعًبا من �لدين �الإ�شالمي 
كل  عند  موجود  وِكالهما  �لباحثون  له  ي�شري  ح�شبما  عنه،  با�شتقاللية  يتمتعان  بل 
�لت�شوف  بني  ت�شابها  هنالك  باأن  �لعارفون  ويری  �الإ�شالمية.  و�ملذ�هب  �لطو�ئف 
و�لت�شيع ال ميكن نكر�نه، يری �لكاتب وجه �شبه كبري بني موؤلفات �ل�شيعة و�ملت�شوفة 

ويذكر مناذج كثرية ملثل هذه �لت�شابهات بني �ل�شيعة و�ل�شوفية)12(.

�الأولى، وذلك  �إعادة تر�شيم �ل�شفوية  �لفكر �الثنى ع�شري �ملعا�شر يف  جنح 
عرب ن�شخة معدلة من �لت�شيع و�لت�شوف لتمرير م�شروعهم �إلى �أكرب نطاق يف �لعامل 
ن  »كوَّ �أّن  و�الإ�شالم«:  »�الإن�شان  كتاب  يف  �شريعتي  علي  �لدكتور  فريی  �الإ�شالمي، 
خا�شة،  عنا�شر  ثالثة  �أو  خملوطات  ثالث  من  و�حدً�  كيماويًا  خليطًا  �ل�شفويون 
بع�س  مع  بع�شها  ركبوها  و�لت�شوف،  و�لقومية  �ل�شلطنة  هي:  �لثالثة  و�لعنا�شر 
وخلطوها، و�أ�شدلو� عليها �شتارً� با�شم �لت�شيع«. رغم �أن �ل�شفويني لي�شو� بفر�س فهم 
من �أ�شول كردية �ختارو� �لرتكية ومن ثم �لفار�شية كلغة ر�شمية حلكومتهم ومل يكونو� 

يف �لبد�ية �شيعة بل حتولو� �إلى �ل�شيعة ولكنهم �شوفيون بامتياز)13(.

وقد �شهدت �إير�ن يف �ل�شنو�ت �الأخرية �إقبااًل و��شعًا على �لت�شوف و�لعرفان، 
فريی  �ل�شوفية،  للحركة  مو�جهتها  �الإير�نية  �حلكومة  �شاعفت  نف�شه  �لوقت  ويف 
لالإقبال  �الإير�نيني  دفعت  مو��شفات  �لت�شوف  يف  �أّن  �إير�ن  يف  �لدينيني  �خلرب�ء 
عليه مما �أثار حفيظة �ل�شلطات �الإير�نية؛ وجعلت حتاربه ال ل�شبب ديني بل الأ�شباب 
�شيا�شية بحتة، فهنالك عدة �أ�شباب ور�ء �نت�شار هذه �لظاهرة، فريی �لباحث �لديني 

)12( �لت�شابه بني �لت�شوف و �لت�شيع عند �لعرفا ـ �لدكتور �شهر�م بازوكي 

)13( �لدكتور علي �شريعتي يف كتاب »�الإن�شان و�الإ�شالم«�س120 .
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يف جامعة مفيد يف قم حممد تقى فا�شل ميبد يف حديث له مع »بي بي �شي فار�شي«: 
�أّن �أتباع �ل�شوفية يف �إير�ن وحتديدً� در�وي�س غونابادي هم �شيعة، وال يختلفون �شوی 

بالفروع مع �ملذهب �ل�شيعي.

�لدر�وي�س  رموز  �أحد  يری  �إير�ن  يف  �لت�شوف  نحو  �لكبري  �الإقبال  وحول   
�لغونابادية يف �إير�ن �شيد م�شطفى �آزماي�س: �أّن ذلك يعود �إلى عدم رغبة �شديدة من 
قبل �الإير�نيني حيال �الإ�شالم �ل�شيا�شي، �لذي يحكم �إير�ن طيلة �لعقود �ملن�شرمة، 
وما للت�شوف من قدرة معنوية جذ�بة قادرة على جذب �لكثري من �أتباع �ل�شيعة نحوها. 
ويری �لباحث �الإير�ين يف �لق�شايا �لدينية  حم�شن كديور: �أّن �شبب �الإقبال �ل�شديد 
نحو �لت�شوف يف �إير�ن يعود �أ�شا�شًا �إلى قمع �ل�شلطات �ملفرط للحركات �ل�شيا�شية. 
من هنا وب�شبب ما للت�شوف و�لعرفان من ح�شور قدمي بني �الإير�نيني، فقد ��شتطاع 

�أن يجذب �إليه �لكثريين �لذين �أحبطتهم �ل�شيا�شات �الإير�نية �حلالية.

ويف �إطار عالقة �لت�شيع بالت�شوف يقول �بن خلدون يف مقدمته: »جل جناب 
�حلق �أن يكون �شرعه لكل و�رد، �أو يطلع عليه �إال �لو�حد بعد �لو�حد«. وهكذ� كالم ال 
تقوم عليه حجة عقلية وال دليل �شرعي، و�إمنا هو نوع من �أنو�ع �خلطابة، وهو بعينه 
ما يقوله �لر�ف�شة يف تو�رث �الأئمة عندهم. فانظر كيف �شرقت طباع هوؤالء �لقوم 
هذ� �لر�أي من �لر�ف�شة ود�نو� به، ثم قالو� برتتيب وجود �الأبد�ل بعد هذ� �لقطب، 
كما قال �ل�شيعة يف �لنقباء، حتى �إنهم ملا �أ�شندو� لبا�س خرقة �لت�شوف ليجلوه �أ�شاًل 
لطريقتهم ونحلتهم رفعوه �إلى علي بن �أبي طالب ر�شي �هلل عنه، وهو من هذ� �ملعنى 
�أي�شًا، و�إال فعلي ر�شي �هلل عنه، مل يخت�س بني �ل�شحابة بنحلة وال طريقة يف لبا�س 
وال رجال، بل كان �أبو بكر وعمر ر�شي �هلل عنهما �أزهد �لنا�س بعد ر�شول �هلل �شلى 
�هلل عليه و�شلم، و�أكرثهم عبادة ومل يخت�س �أحد منهم يف �لدين ب�شيء يوؤثر عنه على 
�خل�شو�س بل كان �ل�شحابة كلهم �أ�شوة يف �لدين و�لزهد و�ملجاهدة ... و�شموه قطبًا 
ي�شهد  ذلك.  فتاأمل  �لت�شبيه.  مبالغة يف  كالنقباء  �الأبد�ل  وجعلو�  عليه  �ملعرفة  ملد�ر 
بذلك كالم هوؤالء �ملت�شوفة يف �أمر �لفاطمي  وما �شحنو� به كتبهم يف ذلك مما لي�س 
�ل�شيعة و�لر�ف�شة  �إثبات و�إمنا ماأخوذ من كالم  �أو  �ملت�شوفة فيه كالم بنفي  ل�شلف 
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ومذ�هبهم يف كتبهم و�هلل يهدي �إلى �حلق«)14(.

الفرق الصوفية الشيعية في إيران

�أن  �لبع�س  ويری  بالت�شيع،  قريبة  عالقة  لها  عديدة  �شوفية  فرق  هنالك 
مطلقًا،  م�شلم  غري  �شويف  يوجد  فال  �الإ�شالمي،  بالعامل  تخت�س  �ل�شوفية  �ملذ�هب 
�شيعي  �شويف  فهنالك  �شو�ه،  دون  �إ�شالمي  مذهب  يخ�س  ال  �أي�شًا  �لت�شوف  لكن 
و�شويف �شني، فح�شبما يذكر �لباحثون فاإّن عدد �ل�شوفيني يف �لعامل يبلغ 450 مليون 
ن�شمة ومنهم 370 مليون �شويف �شني و20 مليون �شويف �شيعي. �لفرق �ل�شيعية �لتي 
تو�شف بالت�شوف �ل�شيعي هي: �لنوربخ�شية )�أتباع �شيد حممد نوربخ�س(، �شاه نعمت 
�للهية، نعمت �هلل ويل وهي من �أكرب �لفروع �ل�شيعية �ملت�شوفة يف �إير�ن، وتن�شعب من 
�لت�شوف �لغونابادي �ل�شيعي و�لذهبية وغريها. هنالك عالقات قريبة بني �لت�شوف 
بالت�شنن،  �ملت�شوفة  �لفرق  معظم  �إير�ن  �ل�شيعي يف  �لنظام  يتهم  هنا  من  و�لت�شنن، 
عن  �لدين  بف�شل  �لقائل  �لفكري  مبدئها  ب�شبب  ن�شاطها  ومينع  قادتها،  ويحاكم 
�ل�شيا�شة، ولديها مو�قف مناوئة لفكرة ويل �لفقيه، و�حلكم �حلايل يف �إير�ن. وهذه 

قائمة باأ�شماء �لفرق �ل�شوفية �ل�شيعة يف �إير�ن:

1. نعمت �للهي �شلطان علي�شاهي)گنابادي(.

2. نعمت �للهي �شفي علي�شاهي

3. نعمت �للهي مون�س علي�شاهي)نوربخ�شية(

4. نعمت �للهي كوثر علي�شاهي

5. نعمت �للهي منور علي�شاهي

6 .نعمت �للهي نور علي�شاهي

)14( مقدمة �بن خلدون �س 877-875.
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7. ذهبية �حمدية

8. ذهبية كربوية

9. ذهبية �شديرية

10. ذهبية مهدوية

11. خاك�شارية نور�يي

12. خاك�شارية عجم

13. خاك�شارية مع�شوم علي�شاهي

14. خاك�شارية جاليل

15. �أوي�شية

16. كميلية

17. ج�شتية

18. مهدوية جمنامية

19.ن�شريية)علي �إلهي –�أهل حق(

20.�الإ�شماعيلية)�لباطنية( 

21.�لكيهانية

�أتباع �ملذ�هب �ل�شوفية وروؤيتها لبع�شها بع�شًا، الأّن لكل  لكن هناك فرق بني 
فرقة �شوفية �شيعية مبد�أ  )�لزيدية، و�لكي�شانية و�لغالية و�ل�شباحية و�لنا�شرية و 
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وتوؤمن مببادئ  �إير�ن،  تنت�شر يف  �شيعية  �ثني ع�شرية( وهي فرق مت�شوفة  �الإمامية 
وروؤی �شيا�شية وعقائدية خمتلفة عن بع�شها �الآخر، ولديها طقو�س دينية خمتلفة، لكن 
نة وهم �الإمامية �ملغالون و�لغالة  معظم �ملت�شوفني غري �ملغالني، �لذين يكفرون �ل�شُّ
نة وبع�س �لفرق �ملت�شوفة، �لتي تت�شامح مع  من �لزيدية، يت�شادمون فكريًا مع �ل�شُّ
�ل�شنة وبقية �لطو�ئف �الإ�شالمية، فهناك تقارب بني هوؤالء �ملنتمني للفرق �ل�شوفية 

بتعدد م�شاربها.

من  ظهرت  فقد  �ل�شوفية،  �لفرق  من  �لبع�س  ت�شعب  متالحقة  فرت�ت  ويف 
�لطريقة »�لنعمت �للهية« )834 ق( عدد من �لطرق �ل�شوفية �أمثال: »�لنوربخ�شية و 
�لكربوية و�حلروفية«حيث كان �لبع�س من �لباحثني يعترب �لفرقة على �أنها من �لفرق 
�ل�شيعية،  �لكربوية، وميولها  �لطريقة  �إلى  �إ�شافة  للكلمة من معنى)15(.  �ل�شيعية مبا 
�لفرق فرقة  نف�شه. ومن بني هذه  �ل�شيعي  �لتوجه  لديها  �أخری  ظهرت فرق �شوفية 
»�شربد�ر�ن«، وهم �أتباع �ل�شيخ خليفة )726ق(، وح�شن جوري ) 743ق(، فقد بد�أت 
و�أحدثت حكومات  �ملركزة  و�لثورية  �النتفا�شات �جلماهريية 738ق/ 1337م،  هذه 

حملية يف خر��شان د�مت خم�شني عامًا)16(.

وتنت�شر �لفرق �ملت�شوفة يف جميع �أنحاء �إير�ن من كرد�شتان �إلى م�شهد وطهر�ن 
وبروجريد وكرمان�شاه؛ ولديها �أتباع ون�شاطات كثرية ودير و«خانقاه«، وموؤ�ش�شات يف 
خمتلف �أنحاء �إير�ن و�لعامل، رغم �أّن �لبع�س من �لفرق �لتي ال َتدين بالوالء للنظام 
�ل�شيعي �الإير�ين  بع�س �الحتكاكات، وال ي�شمح لها بالن�شاط �لعلني �إال �أنها �رتاأت �أن 

تعمل ب�شكل �شري.

فقد �متزج �لت�شوف �أو �لعرفان بجميع �أنو�ع �حلياة �لعامة يف �إير�ن، وللعرفان 
ح�شور يف �لفن و�ملو�شيقى و�ل�شعر و�الأفالم و�مل�شرح و�لكتب و�الأ�شكال �مل�شتوحاة يف 
�لعمر�ن و�لبناء؛ هي جميعها تنتمي للعرفان فاإن جميع مناحي �حلياة خا�شعة ب�شكل 
�أو باآخر للت�شوف و�لعرفان يف �إير�ن؛ مما يدفع �ملرء للت�شور يف �أول وهلة عند در��شة 

)15( ر�جع : فرز�م 587-607؛ پازوكى 463-457. 

)16( �لرجوع : عبد�لرز�ق 144-154، مريخو�ند 994-1007، پرتو�شف�سکی 5-31(.
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منذ  �لبلد  هذ�  يحكم  �لذي  هو  بالفعل  و�لعرفان  �لت�شوف  �أن  �إير�ن  يف  �لت�شوف 
قدمي �لزمن..ناأتي هنا ببحث كربيات �ملت�شوفة �ل�شيعية يف �إير�ن وهي: و�مل�شع�شعية 

و�ل�شفوية ملا لهما من �أثر بليغ على تاأ�شي�س �لت�شوف �ل�شيعي يف �إير�ن.

المشعشعية 

يقوم موؤلف كتاب »تاريخ �لغياثى«، وهو عبد�هلل بن فتح �هلل �لبغد�دی �مللقب 
وهو   ،) للهجرة  )�لعام901  �مل�شع�شعي  فالح  بن  حممد  حياة  �شرية  ب�شرد  بـغياث، 
موؤ�ش�س �مل�شع�شعية، وهي حكومة �شيعية ذ�ت �شبغة �شوفية، ميتد نفوذها من �الأحو�ز 
جنوب غرب �إير�ن �إلى �ملناطق �جلنوبية من �لعر�ق، وهناك �لكثري من �لنهج �لفكري 
�لر�بط  يظهر  �لكتاب  هذ�  �أّن  فال�شك  �ملهدي«،  »كالم  كتابه  �مل�شع�شعية يف  ملوؤ�ش�س 
و�لفكر  �ل�شيعية،  غالة  من  �أنه  يعتقد  و�لذي  للحركة،  �الأول  �ملوؤ�ش�س  بني  �لفكري 
و�ل�شوفيني  �لغالة  �ل�شيعة  كما  �لكتاب،  �شاحب  فينظر  �إير�ن،  �ل�شيعي يف  �ل�شويف 
�خلليفة  �أنه  على  وجهه  �هلل  كرم  �أبي طالب  بن  علي  �لر�بع  �خلليفة  �إلى  �إير�ن،  يف 
�الأحق للنبي، و�أن �ل�شنة ال يدخلون �جلنة ب�شبب رف�شهم للوالية و�الإمامة)17(. ويعترب 
حممد بن فالح نف�شه �أنه �ملهدي و�ملقتدى ومظهر �لكر�مات، وهي روؤى �شيعية غالية 
�ل�شمالية  باملنطقة  �ملوجود  �لن�شريي(   - �للهي  )علي  �ل�شويف  �لفكر  مع  تتطابق 
لالأحو�ز)كرمان�شاه(، مما يعني دمج �ل�شيعة بال�شوفية حدث الأول مرة يف �حلكومة 

�مل�شع�شعية قبل حدوث ذلك عند �ل�شفوية)18(.

�إّن �لظروف �لتي ظهرت فيها �حلركة �مل�شع�شعية ت�شبه �إلى حد كبري �لظروف 
بن  حممد  موؤ�ش�شها  كان  فقد  �لنوربخ�شية؛  �ل�شوفية  �حلركة  فيها  �أن�شئت  �لتي 
فالح �شيعيًا، ويوؤمن باأّن �لك�شف �أخربه على �أنه من �آل �لبيت، و�أنه �ملهدي �ملنتظر، 
وخو�رقه  عى(،  )�ملدَّ ون�شبه  مهديته  ب�شبب  �أتباعه  كرث  بخ�س،  لنور  معا�شرً�  وكان 
)�لت�شع�شع(، وكان �أكرث �أتباعه يف �الأ�شل من �ل�شنة، �لذين حتولو� �إلى �شيعة �إتباعا 

)17( �شيد حممد بن فالح، ورق 70ب كالم �ملهدي.

)18( �إحدی �أهم �الأبحاث حول �حلكومة �مل�شع�شعية قام بها :«جا�شم ح�شن �شرب« وهي : 1ـ تاريخ �مل�شع�شعيني و تر�جم �أعالمهم: �لنجف، 
1965/م. 2ـ موؤ�ش�س �لدولة �مل�شع�شعية و �أعقابه فى عرب�شتان و خارجها، �لنجف، 1972/م. يتناول �شرب �لبع�س من معتقد�ت �مل�شع�شعيني 

�لتي جاءت يف كتاب �ملوؤ�ش�س حممد بن فالح يف كتابه ))كالم �ملهدي(( نقاًل عن »�أحمد ك�شروى تربيزي« 
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ل�شيخهم، حتى ��شتطاع �أن يوؤ�ش�س بهم دولة يف �الأحو�ز، عا�شمتها)�حلويزة(، عرفت 
بالدولة �مل�شع�شعية يف �لقرن �لتا�شع للهجرة.

�شيخهم  قوة  تاأثري  حتت  حروب  يف  �مل�شع�شعية  حركة  دخلت  �ملوؤرخون:  يقول 
�ملغناطي�شية)�لت�شع�شع(، فلم يكونو� ي�شعرون مبا حولهم، بل كانو� يقدمون على خو�س 
�ملعارك يف حال من �لذهول و�لغيبة عن �حل�س وهذ� �ملعتقد تر�شخ لدی �مل�شع�شعيني 
من خالل �لتاأثري �ل�شويف عليهم عرب جماورتهم �جلغر�فية للفرق �ل�شوفية �الأخری.

و�شف  حتى  �ل�شيعي،  �لت�شوف  �أ�شا�س  على  �مل�شع�شعني  حركة  تاأ�ش�شت  وقد 
ريا�شة  �شاحب  و�شوفيًا  و�ملنقول،  �ملعقول  بني  جامعًا  كان  باأنه  فالح  بن  حممد 
�شيعية،   باأ�شكال  ف�شكله  �لت�شيع،  �إلى  �لت�شوف  من  �نتقل  و�أنه  وت�شوف،  ومكا�شفة 
�أحمد  �ل�شيخ  زوجته  و�أبي  �أ�شتاذه  يد  على  ت�شيع  ت�شوفه.  قبل  �شيعيًا  كان  ولقد 
�لتي  �لقبائل  �إلى  بن فالح  بعد. وذهب حممد  ما  تخا�شما يف  وقد  �حللي،  فهد  بن 
ر�شواًل  و�أر�شل  بقتله،  فهد  �بن  و�أفتى  �لعر�ق،  جنوب  و��شط  قرب  ت�شكن  كانت 
ينقذ  فلم  عليه،  �لقب�س  �إليه  يطلب  بينها،  فالح  �بن  كان  �لتي  �لقبائل  �أمري  �إلى 
�أعد�ئه. ومن  �شيعة  و�أتباعه  فهد  �بن  وباأن  �شويف،  �شني  باأنه  ق�شمه  �إال  فالح   �بن 

�إير�ن كان  �أن �لت�شيع يف جنوب �لعر�ق و�لغرب �الأو�شط من  �إن هذه �حلادثة تظهر 
حتى ذلك �لوقت قليال، وكانت �الأكرثية �ل�شاحقة من �ل�شنة. بعد هذه �حلادثة �نتقل 
ع �أتباعه، ثم �أعلن مهديته  �بن فالح �إلى �الأحو�ز، وهناك �أ�ش�س طريقته �ل�شوفية و�شيَّ
)840هـ(، وجمع �أمو�اًل كثرية من قطع �لطرق على �حلجاج وغريهم، ثم �أعلن نف�شه 
�ل�شفوي  �إ�شماعيل  �ل�شاه  عهد  يف  �ل�شفويون  �جتاحها  حتى  مملكته  وبقيت  ملكًا، 

موؤ�ش�س �حلكومة �ل�شفوية يف �إير�ن.

الصفوية 

قام �ل�شيخ �شفي �لدين �الأردبيلي )1252-1334م( بتاأ�شي�س طريقته �ل�شوفية 
يف �أردبيل، �شمال غرب �إير�ن )�أذربيجان( �لعام 1300م. حيث �أ�شبحت يف ما بعد 
�أردبيل عا�شمة دينية ثم �شيا�شية للحكومة �ل�شفوية، وقد حتول �أبناء هذه �لطائفة، 
��شتطاعت �حلكومة  وقد  �ل�شيعي.  �ملذهب  �إلى  �لـخام�س ع�شر  �لقرن  منذ منت�شف 
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�ل�شفوية، يف ما بعد، �إن�شاء تنظيم �شيا�شي وتكوين وحد�ت خا�شة من �جلي�س ، �لذي 
ُعرف بالقزل با�س �أو �أ�شحاب �لقبعات �حلمر�ء ن�شبة �إلى �لتاج �أو �لعمامة �حلمر�ء 
�لتي يرتديها �أتباع �لطريقة �ل�شفوية؛ وهم در�وي�س �شفويون، وتربط �لعمامة باثني 

ع�شرة لفة تلميحا لالأئمة �الإثنى ع�شر لدی �ل�شيعة.

�لقرن  مطلع  يف  ع�شري  �الثني  �ل�شيعي  �لتوجه  ذ�ت  �ل�شفوية  �لدعوة  بد�أت 
مذهبها  �ل�شيعة  بينما  عملي،  كمنهج  �ل�شوفية  و�تخذت  �مليالدي،  ع�شر  �ل�شاد�س 
�لعقائدي، وذلك ملو�جهة �حلكم �لعثماين �ل�شني، �لعدو �للدود لل�شفويني يف �حلدود 
�لغربية بهدف توظيف �لت�شوف للتمدد يف �لعامل �ل�شني ملا للت�شوف من ح�شور يف 
�لو�شط �ل�شني؛ و�عتربه �ل�شالطني �ل�شفويني ج�شرً� لهم للو�شول �إلى �لعامل �الآخر. 
فريی �لبع�س من �ملوؤرخني �أن �لزعماء �ل�شفويني كانو� يف �الأ�شل �شكان ديار بكر، 
�أذربيجان  �إلى  �شيء، حتى هاجرو�  �ل�شيعة من  يكونو� على  �لت�شوف ومل  وهم على 
بالعر�ق  �الحتكاك  بعد  ت�شيعهم  و�أعلنو�  »خانقاه«،  لهم  و�أ�ش�شو�  �إير�ن  غرب  �شمال 
يف  �شيا�شية  الأهد�ف  �لغالية  �ل�شيعة  و�ختارو�  �ل�شيعة،  غو�يل  وهم  و�مل�شع�شعيني 
�حلكم، وفر�شوها بالقوة على جميع �ل�شعوب �لتي ت�شكن مناطق جند �إير�ن، حيث 

كانت �آنذ�ك يحكمها �ملذهب �ل�شني. 

 ويعترب حمد�هلل م�شتوفى  يف كتابه »ملخ�س �لتاريخ »، �أن موؤ�ش�س �ل�شفوية 
�شيخ �شفى �لدين مل يكن  يف �لبد�ية �شيعيًا، بل كان �شنيًا �شافعيًا رغم ما ي�شاع حول 

مذهبه، لكنه يعترب �ملوؤ�ش�س �الأول للدمج بني �لت�شيع و�لت�شوف)19(.

متكن  حتى  و�حلنفي،  �ل�شافعي  �ل�شني  �ملذهب  يتبعون  �إير�ن  �شكان  كان 
�ل�شفويون، �لذين كانو� يف �لبد�ية �شافعني، من �إرغام �الإير�نيني على تغيري مذهبهم 
�إلى �ملذهب �ل�شيعي، و��شتطاع جي�س �إ�شماعيل �الأول وهو موؤ�ش�س �حلكومة �ل�شفوية 
�النت�شار يف �ملناطق �لو�شطى �لعام 1504 ثم �شيطر على جنوب غرب �إير�ن �الأحو�زبعد 
هزمية �مل�شع�شعيني. فقد تاأ�ش�شت �شاللة �ل�شفويني يف �لبد�ية على قاعدتني: �الأولى 

.Gozideh History 92 19( تاريخ جزيده، �س(
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يكونو� يف  �الأو�ئل مل  �ل�شفويني  �أّن  رغم  �لفار�شي،  �لعرق  و�لثانية  �ل�شيعي،  �ملذهب 
�لبد�ية ال �شيعة وال ُفر�ًشا، بل كانو� �شوفيني و�أكر�د�)20(.

فهناك عدة �أ�شباب ور�ء حتويل �إير�ن �إلى دولة �شيعية، حتويل �إير�ن �ل�شفوية 
�إلى �شيعية لتكون خمتلفة عن �لدولة �لعثمانية �ل�شنية، ذ�ت �لقوة �لع�شكرية �لقوية، 
�لتي حتدها يف �حلدود �لغربية. وهي: وجود �شر�ع طويل مع �الإمرب�طورية �لعثمانية، 
على  �إ�شر�ر�  �أكرث  �الأول  �إ�شماعيل  جعل  مما  �ل�شفويني،  عديدة  حروب  وخو�شها 
�شيتبعون  �لذين  �ل�شنة،  من  خام�س  طابور  تكوين  من  وخ�شيتهم  خمتلفة  هوية  خلق 
�لعثمانيني وكذلك  رغبة �لغرب و�مل�شيحيني حتديدً�، و�أعد�ء �الإمرب�طورية �لعثمانية 

يف �إ�شقاط �الأخرية من خالل �لتحالف مع �ل�شفويني و�لتاآمر معهم الإ�شقاطها.

فكل معامل �حلكم �ل�شفوي من �جلي�س )قزلبا�س �أ�شحاب �لقبعات �حلمر�ء 
وهم �شوفيون(، وتاأ�شي�س �شو�مع �شوفية يقام فيها جمال�س �لعز�ء لالأئمة �ل�شيعية، 
�لبيت، وتركيز معامل  بالن�شبة الأهل  �لغايل  و�ل�شيعي  �ل�شويف  �لفكر  وهي مزيج بني 
�لدولة �ل�شفوية من منطلق �لقومية )�لفار�شية-�لرتكية �الأذرية(، و�لدولة �لع�شرية 
تقدي�س  يف  �ل�شويف  باملعتقد  ومزجها  �الإير�نية،  �ل�شاهن�شاهية  �الأ�شول  �أ�شا�س  على 
�خللفاء«.  و«خليفة  �لكبري«،  »�ل�شويف  مثل  �شوفية  دينية  باأو�شاف  وو�شفه  �ل�شاه 
�لت�شوف  بني  �خلالف  ودب  �شيا�شي،  كيان  �إلى  �ل�شفوية  حتول  من  فرتة  بعد  لكن 
و�إعد�م  �ل�شوفية،  �مل�شايخ  �عتقال  يف  ت�شببت  كبرية  نز�عات  وحدثت  و�ل�شفوية، 
عدد منهم. ويعود ذلك �أ�شا�شًا �إلى �لنز�ع على �ملُلك، ولكن رغم ذلك ظل �ل�شفويون 
يحتفظون باملذهب �ل�شيعي �الإثنى ع�شري ذي �لطبعة �ل�شوفية على �أنه مذهب �لدولة 

�لر�شمي.

هناك  كانت  بل  بال�شفويني،  يبد�أ  مل  �ل�شيا�شي  �لت�شوف  �أن  نعَي  �أن  يجب 
يف  و«مرع�شيان«  »�شربد�ر�ن«  مثل  �شوفية  بنزعة  �إير�ن  حكم  يف  �شبقتهم  حركات 

)20( R.M. Savory. Ebn Bazzaz. Encyclopedia Iranica، Encyclopaedia Iranica. R. N. Frye. Peoples of 
Iran. ، RUDI MATTHEE، »GEORGIANS IN THE SAFAVID ADMINISTRATION« in Encyclopedia 
Iranica ، Anthony Bryer. »Greeks and Türkmens: The Pontic Exception«، Dumbarton Oaks Papers، 

Vol. 1975 ،29، Appendix II - Genealogy of the Muslim Marriages of the Princesses of Trebizond.
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مناطق خمتلفة من �إير�ن.

و أخيرًا ... المفارقة بين التشيع والتصوف

على �لرغم ما �أ�شري �إليه من رو�بط بني �لت�شيع و�لت�شوف، وتوثيقها مب�شتند�ت 
�إال �أنَّ هنالك �لكثري من �ملفارقات �لتي حتتم علينا عدم �لربط �لكلي بني �لت�شوف 
و�لت�شيع، ورغم �أّن �الأئمة �الإثنى ع�شر لدی �ل�شيعة هم �الأئمة �أنف�شهم، �لذين يحتفي 
بذكرهم �ل�شوفيون، �إال �أن �ل�شيعة هم �أكرث �لطو�ئف �الإ�شالمية �لتي رف�شت ب�شكل 
قاطع �لت�شوف يف كتبها)21(. وتوجد �لكثري من �الأحاديث لدی �ل�شيعة ت�شري �إلى رف�س 
�أئمتهم لكل ما هو �شويف)22(، و�لعك�س �أي�شًا �شحيح لدی �ل�شوفيني)23(، هنالك عدد 
كبري من �الأ�شماء �لتي وردت يف �لكتب �ل�شيعية، وهي تتهجم على �لت�شوف و�أعمالهم 
وطقو�شهم مثل �بن بابويه )�ملتوفى �ل�شنة 381( يف كتاب �العتقاد�ت )�شفحة 121( 

م�شريً� �إلى �أنهم ُغالة وي�شتبيحون �حلر�م.

ي�شري   ) �س330   2( جنا�شي  ملوؤلفه  �حلالج«  �أ�شحاب  على  »�لرد  كتاب  ويف 
»�لغيبة«  و�أي�شًا يف كتابه  �لطو�شي )�ملتوفى 460(،  �ل�شيعي حممد بن ح�شن  �لفقيه 
�ل�شيعي  �الإمام  �لكاذبني بخالفة  �ملدعني  كان من  �أن �حلالج  �إلى  )�س247-246( 
�لثاين ع�شر، وهو بحكمهم غاب �لغيبة �لكربی منذ �شغره، كما �أّن �أبا من�شور �أحمد 
�لدين  ن�شري  وخو�جه   ،)474 �س   2 )ج  »�الحتجاج«  كتاب  يف  �لطرب�شي  علي  بن 
�لعقائد« )�س 22 و35ـ36(، ينفي عقائد  �لطو�شي )متوفى 672( يف كتاب »قو�عد 
�ل�شوفيني حول ق�شايا »�الحتاد و�حللول، �إ�شقاط �لتكليف، �ل�شماع و�لرق�س. ويعترب 
�أحد �لكتب �لقدمية لدی �ل�شيعة، وهو«تب�شرة �لعو�م فى معرفة مقاالت �الأنام«)علم 

�لهدی، �س 134( على �أّن �لت�شوف يعود للمذهب �ل�شني ولي�س �ل�شيعي.

وهناك �لكثري من �ملوؤلفات، �لتي تتحدث عن �ل�شوفية وعالقتها بالت�شيع)24(، 

)21( �شيد حيدر �آملى، �س 128.

)22( �لرجوع لـ الکلينی 6 �س 449ـ450؛ حممد باقر جمل�شى، 1403، ج 5، �س 318؛ عبا�س قمي، ج 2، �س57 - 58.

)23( مع�شوم علي �شاه1 �س 212.

)24( Mehdi Amin Razavi، Suhrawardi and the school of illumination ، Richmond، Eng. 1997; 



الصوفية في إيران  حضورها وعالقتها بالتشيع والتصوف الّشيعي

المسبــار22

�لت�شيع  بني  »�لعالقة  كتابه  يف  �أحمد  بن  �إ�شماعيل  بن  فالح  �لباحث  يرى  حني  يف 
و�لت�شوف«: �أن �لت�شيع و�لت�شوف مل يكن لهما �أي وجود يف زمن �لنبي - �شلى �هلل 
عليه و�شلم - و�أنهما مما �أُحدث وطر�أ على �الإ�شالم، فالت�شيع ن�شاأ حتت �شتار حمبة 
�لزهاد  �ند�شو� يف �شفوف  �ل�شيعة  �أنا�س من  �أيدي  ن�شاأ على  �لبيت، و�لت�شوف  �أهل 
�لت�شرت  يف  ��شرتكا  قد  و�لت�شوف  فالت�شيع  �أهد�فهم،  لتحقيق  و�ل�شاحلني؛  و�لعباد 

و�لتظاهر و�لعمل حتت مظالت �أ�شول دينية �شرعية.

وي�شيف باأّن �لت�شيع و�لت�شوف ي�شرتكان يف كثري من �ملناهج �لتعليمية و�لطرق 
�لرتبوية �ملتبعة يف تربية �أفر�دهم، فقد �عتمد كل فريق منهم على �لدعاوی، وجعلو� 
�ل�شيعة  ��شرتك  كما  تاريخية.  وقائع  �أنها  على  بها  ي�شتدلون  ا  ون�شو�شً �أدلة  منها 
فيه  وجدو�  �لذي  �ملبد�أ  ذلك  دينهم،  يف  �لتقية  مببد�أ  �الأخذ  يف  جميًعا  و�ل�شوفية 
�مللجاأ و�ملنجا جلميع ف�شائحهم وقبائحهم، و�ملنقذ لهم مما يقعون فيه من �أخطاء 
وتناق�شات. و��شرتكا يف موقفهم �خلبيث من كتاب �هلل تعالى، ومن �شنة ر�شول �هلل - 

�شلى �هلل عليه و�شلم - فحاربو� �أهل �حلق، وو�شفوهم باأقبح �الأو�شاف)25(. 

�لت�شيع  بني  �التفاق  �أو  �خلالف  حوله  ين�شب  قد  �لذي  �ملحور  هي  �لوالية  �إن 
و�لت�شوف؛ والأن �لت�شيع يعترب �لوالية على �أنها �شيعية، ال تنتمي الأي تيار غري �ل�شيعة، 
�ل�شيعية.  �لعباءة  حتت  من  خرج  فقد  رف�شها  ومن  �شيعيًا  يعترب  بالوالية  �آمن  فمن 
من هنا �أ�شبح حديث �لوالية لدی �ل�شيعة و�ل�شوفيني ياأخذ جّل �هتمامات �لباحثني، 
من  �لوالية  تعترب  �ل�شيعة  �أن  وب�شبب  لكن  بينهما.  يفرق  �أو  د  يوحِّ �أن  �أنه ميكن  على 
�لفقيه  ويل  بعده  ومن  و�أوالده،  طالب  �أبي  بن  علي  �إلى  بها  تعود  وهي  �خت�شا�شها، 
وحقه يف �خلالفة للر�شول، هي �لنقطة �الأخرية �لتي �أن�شاأت فكرة �لوالية لدی �ل�شيعة. 
�أن  على  �تفاقهما  رغم  �ل�شيعة،  عند  تختلف  �لت�شوف  �أقطاب  لدی  �لوالية  �أن  غري 
�لوالية  �أن تذهب  يعني  �أن ذلك ال  �إال  �أبي طالب دون غريه،  بن  لعلي  �الأولى  �لوالية 

�الأخرية لدی �لت�شوف لـ »لويل �لفقيه« �ل�شيعي، بل تعود للقطب �ل�شويف.

Nasrollah Pourjavady، »Opposition to Sufism in Twelver Schiism« in Islamic mysticism contested: 
thirteen centuries of controversies and polemics ، ed. Frederick de Jong and Bernd Radtke، Leiden: 

Brill، 1999

)25( رجع: فالح بن �إ�شماعيل بن �أحمد » كتاب ـ »�لعالقة بني �لت�شيع و�لت�شوف 
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 من هنا ي�شتد �خلالف �ل�شا�شع بني �لت�شيع �ل�شيا�شي �حلاكم يف �إير�ن وبني 
�لت�شوف �لذي ال يوؤمن بوالية �لفقيه؛ وهذ� �التهام كلف �لت�شوف �لكثري من �ملو�جهة 
مع �لنظام �ل�شيعي �حلاكم يف �إير�ن، رغم �أنه نظام قد ف�شر والية �لفقيه ب�شورته 
�ل�شوفية  عار�شت  فقد  �ل�شفوي،  و�لت�شوف  �لت�شيع  بني  مزيج  وهي  »�شفوية«،  �لـ 
مبد�أ �لت�شيع �ل�شويف �الإير�ين �حلاكم مبعظم تيار�تها، �إال �أولئك �ل�شوفيون �لقالئل 
�لذين �رتاأو� �النقياد للت�شيع �ل�شويف �الإير�ين �حلايل حتت عنو�ن »�لعرفان �ل�شيعي«، 
وق�شية �خلالف على �لوالية من �شاأنه �أن ي�شع نقطة فارقة بني �لت�شيع و�لت�شوف يف 
تف�شريهما للوالية، و�حلكم رغم �لتقارب �لكبري بينهما على �لكثري من �لنقاط �إال �أن 
�لت�شيع كمذهب يبقى متحديًا �لطريقة �ل�شوفية �لتي �أعطته �ل�شرعية �ل�شيا�شية يف 

�حلكم زمن �ل�شفويني ونظام والية �لفقيه �حلايل.


